รายงานแบบสรุปผลการดําเนินงานจัดซือจัดจ้าง
ในรอบเดือนกันยายน ปงบประมาณ พ.ศ.
แบบ สขร.
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ราชการบริหารส่วนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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กองการตางประเทศ

กองการพยาบาล

กองตรวจราชการ
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กองบริหารการคลัง

กองบริหารการสาธารณสุข

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดจ้ำง

1

จ้ำงจัดทำเล่มคู่มือแผนปฏิบัติกำรรำชกำร ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน 50 เล่ม
จ้ำงผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ในรูปแบบ Infographic เพื่อ
กำรสื่อสำรกำรดำเนินงำนประเมินอำยุเด็กทำงคดี ของ
กระทรวงสำธำรณสุข จำนวน 1 งำน
จ้ำงพิมพ์แบบปรับปรุงหอผู้ผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ
Covid-19 จำนวน 500 เล่ม
จ้ำงพิมพ์หนังสือแนวทำงกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบกำร
ใช้ยำอย่ำงสมเหตุผลในชุมชน จำนวน 1,500 เล่ม

2

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง (บำท)
วิธีซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
19,000.00
10,459.25 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

10,459.25

บำท บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

10,459.25

บำท

499,500

บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเออร์

499,500

บำท

980,000.00

บำท

279,000.00

บำท

รำคำที่ตกลงจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
10,459.25 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
499,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 080/2563 ลง
วันที่ 8 เม.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 107/2563 ลง
วันที่ 4 มิ.ย. 63

980,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
279,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 118/2563 ลง
วันที่ 29 มิ.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 124/2563 ลง
วันที่ 24 ก.ค. 63

180,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
10,272.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
6,955.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
6,409.30 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
15,250.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 130/2563 ลง
วันที่ 4 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 132/2563 ลง
วันที่ 6 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 133/2563 ลง
วันที่ 6 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 138/2563 ลง
วันที่ 11 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 139/2563 ลง
วันที่ 13 ส.ค. 63

500,000.00

499,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ฟิวเออร์

995,000.00

980,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 980,000.00

279,000.00

279,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

279,000.00

บำท ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด
บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

180,000.00

180,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

180,000.00

บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

180,000.00

บำท

11,000.00

10,272.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

10,272.00

บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

10,272.00

บำท

7,000.00

6,955.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,955.00

บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,955.00

บำท

6,500.00

6,409.30 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,409.30

บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,409.30

บำท

16,147.08

15,250.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

15,250.00

บำท บริษัท บอร์น ทู บี พับลิชชิ่ง จำกัด

15,250.00

บำท

22,500.00

22,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยสำยชล พูลศิลป์

22,500.00

บำท นำยสำยชล พูลศิลป์

22,500.00

บำท

22,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 143/2563 ลง
วันที่ 14 ส.ค. 63

50,000.00

49,915.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

49,915.50

บำท ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

49,915.50

บำท

12 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ จำนวน 3 เครื่อง

5,596.10

5,596.10 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเสรี เครื่องเย็น

5,596.10

บำท ร้ำนเสรี เครื่องเย็น

5,596.10

บำท

13 จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI จำนวน 1 เครื่อง

12,200.00

12,176.60 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

12,176.60

บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

12,176.60

บำท

9,801.20

9,801.20 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์

9,801.20

บำท ร้ำน สินเจริญเบรค เซ็นเตอร์

9,801.20

บำท

200,000.00

172,216.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ฉัตร 3

172,216.50

บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ฉัตร 3

172,216.50

บำท

18,361.20

18,361.20 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

18,361.20

บำท ร้ำนสินเจริญเบรคเซ็นเตอร์

18,361.20

บำท

4,654.50

4,654.50 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเสรี เครื่องเย็น

4,654.50

บำท ร้ำนเสรี เครื่องเย็น

4,654.50

บำท

2,600.00

2,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนนัด ออโต้คำร์

2,600.00

บำท ร้ำนนัด ออโต้คำร์

2,600.00

บำท

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวสรัญญำ จำปำโพธิ์

15,000.00

บำท นำงสำวสรัญญำ จำปำโพธิ์

15,000.00

บำท

15,000.00

15,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำงสำวสุภำภรณ์ ศรีไสว

15,000.00

บำท นำงสำวสุภำภรณ์ ศรีไสว

15,000.00

บำท

49,915.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
5,596.10 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
12,176.60 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
9,801.20 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
172,216.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
18,361.20 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
4,654.50 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
2,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
15,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
15,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 144/2563 ลง
วันที่ 14 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 145/2563 ลง
วันที่ 24 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 146/2563 ลง
วันที่ 25 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 147/2563 ลง
วันที่ 25 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 148/2563 ลง
วันที่ 25 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 149/2563 ลง
วันที่ 3 ก.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 150/2563 ลง
วันที่ 27 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 151/2563 ลง
วันที่ 27 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 153/2563 ลง
วันที่ 28 ส.ค. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 154/2563 ลง
วันที่ 28 ส.ค. 63

3
4
5

7

จ้ำงพิมพ์หนังสือแนวทำงกำรเช่ำเครื่องวิเครำะห์อัตโนมัติ
พร้อมจัดหำน้ำยำ จำนวน 2,000 เล่ม
จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ Fujixerox Docuprint C2100
จำนวน 1 เครื่อง
จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ Fujixerox C2100 จำนวน 1 เครื่อง

8

จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI MC362 จำนวน 1 เครื่อง

6

9

จ้ำงจัดทำคู่มือแผนผังกระบวนกำรทำงำนของกลุ่มงำน
ยุทธศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จำนวน
50 เล่ม
10 จ้ำงเหมำบริกำรรถตู้ จำนวน 1 คัน ไปรำชกำร ณ
จังหวัดอุบลรำชธำนี ขอนแก่น กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด
อำนำจเจริญ
11 จ้ำงพิมพ์ซองรำชกำร จำนวน 3 รำยกำร

14 จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำรส่วนกลำง ทะเบียน กพ
3476 นนทบุรี
15 จ้ำงเดินสำยไฟ สำยโทรศัพท์ สำยแลน กองบริหำรกำร
สำธำรณสุข
16 จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นจ 1904
นนทบุรี จำนวน ๑ คัน
17 จ้ำงซ่อมเครื่องปรับอำกำศ ยี่ห้ออ Comfort จำนวน ๑
เครื่อง
18 จ้ำงซ่อมบำรุงรถยนต์รำชกำร ทะเบียน นจ 1540
นนทบุรี
19 จ้ำงจัดทำต้นฉบับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์คู่มือคำถำมตอบที่พบบ่อยในกำรใช้โปรแกรม INVS
20 จ้ำงจัดทำต้นฉบับเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์คู่มือคำถำมตอบที่พบบ่อยในกำรใช้โปรแกรม INVC

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563
กองบริหารการสาธารณสุข สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ลำดับ

งำนที่จัดจ้ำง

21 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จำนวน 1 คัน ไปรำชกำร จังหวัด
เพชรบุรีและนครปฐม ระหว่ำงวันที่ 2-5 กย. 63 และ ณ
จังหวัดสระบุรี นครนำยก และพระนครศรีอยุธยำ
ระหว่ำงวันที่ 6-12 ก.ย. 63
22 จ้ำงซ่อมเครื่องพิมพ์ Fujixerox P455d จำนวน 1 เครื่อง

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้ำง รำคำกลำง (บำท)
วิธีซื้อหรือจ้ำง
(บำท)
38,500.00
38,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
นำยสำยชล พูลศิลป์

38,500.00

บำท นำยสำยชล พูลศิลป์

38,500.00

บำท

บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,420.00

บำท บริษัท โกลบอล คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด

6,420.00

บำท

6,500.00

6,420.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

1,896,000.00

1,896,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

9,000.00

9,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

31,500.00

31,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยสำยชล พูลศิลป์

31,500.00

2,820.00

2,820.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์

27 ซื้อกระเป๋ำผ้ำใส่เอกสำร จำนวน 170 ใบ

34,000.00

34,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

28 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 10 รำยกำร

89,160.00

29 ซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 1 รำยกำร

23 จ้ำงพิมพ์หนังสือระเบียบแนวทำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จำนวน ๘,๐๐๐ เล่ม
24 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จำนวน ๑ คัน ไปจังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดอุทัยธำนี ระหว่ำงวันที่
14-15 กันยำยน 2563
25 จ้ำงเหมำรถตู้บริกำร จำนวน ๓ คัน ไปจังหวัดตรำด
ระหว่ำงวันที่ 16-18 กย. 63
26 จ้ำงทำตรำยำง จำนวน 20 รำยกำร

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 1,896,000.00 บำท ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย
จำกัด
9,000.00
นำยสำยชล พูลศิลป์
บำท นำยสำยชล พูลศิลป์

1,896,000.00 บำท
9,000.00

บำท

บำท นำยสำยชล พูลศิลป์

31,500.00

บำท

2,820.00

บำท ร้ำน จ.ชื่นพำณิชย์

2,820.00

บำท

เค.พี.แฟชั่นดีไซน์

34,000.00

บำท เค.พี.แฟชั่นดีไซน์

34,000.00

บำท

89,160.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนชัยเจริญ

89,160.00

บำท ร้ำนชัยเจริญ

89,160.00

บำท

13,000.00

13,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนตะวันรุ่ง

13,000.00

บำท ร้ำนตะวันรุ่ง

13,000.00

บำท

9,630.00

9,630.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด

9,630.00

บำท บริษัท เอสเอสพี (ไทยแลนด์) จำกัด

9,630.00

บำท

31 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 4 รำยกำร

495,600.00

495,600.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ฉัตร 3

495,600.00

บำท ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ศรัณย์ฉัตร 3

495,600.00

บำท

32 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จำนวน 2 รำยกำร

189,000.00

189,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนตะวันรุ่ง

189,000.00

บำท ร้ำนตะวันรุ่ง

189,000.00

บำท

33 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รำยกำร

496,863.06

496,863.06 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด

496,863.06

บำท บริษัท ดีซำยน์ ฟรำยเดย์ จำกัด

496,863.06

บำท

34 ซื้อวัสดุสำนักงำน จำนวน 6 รำยกำร

5,992.00

5,992.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนกิจทวีทรัพย์

5,992.00

บำท ร้ำนกิจทวีทรัพย์

5,992.00

บำท

35 ซื้อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จำนวน 7 รำยกำร

36,589.72

36,589.72 วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

36,589.72

บำท ร้ำนเอ็มวี ออฟฟิศ เซ็นเตอร์

36,589.72

บำท

36 ซื้อกระเป๋ำผ้ำใสเอกสำร จำนวน 70 ใบ

17,500.00

17,500.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยวุฒิภัทร หอเจริญ

17,500.00

บำท นำยวุฒิภัทร หอเจริญ

17,500.00

บำท

30 ซื้อดรัมรับภำพ เครื่องพิมพ์บรำเทอร์

รำคำที่ตกลงจ้ำง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
โดยสรุป
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
38,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 155/2563 ลง
ตำมที่กำหนด
วันที่ 31 ส.ค. 63

6,420.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
1,896,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
9,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 156/2563 ลง
วันที่ 3 ก.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 158/2563 ลง
วันที่ 8 ก.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 159/2563 ลง
วันที่ 10 ก.ย. 63

31,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
2,820.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
34,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
89,160.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
13,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
9,630.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
495,600.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
189,000.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
496,863.06 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
5,992.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
36,589.72 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด
17,500.00 มีคุณสมบัติตรง
ตำมที่กำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 160/2563 ลง
วันที่ 10 ก.ย. 63
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ 161/2563 ลง
วันที่ 10 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 049/2563 ลง
วันที่ 10 ส.ค. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 054/2563 ลง
วันที่ 27 ส.ค. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 056/2563 ลง
วันที่ 1 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 057/2563 ลง
วันที่ 1 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 058/2563 ลง
วันที่ 1 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 059/2563 ลง
วันที่ 2 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 060/2563 ลง
วันที่ 2 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 061/2563 ลง
วันที่ 3 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 062/2563 ลง
วันที่ 8 ก.ย. 63
ใบสั่งซื้อเลขที่ 063/2563 ลง
วันที่ 14 ก.ย. 63

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองยุทธศาสตรและแผนงาน

กองเศรษฐกิจสุขภาพ
และหลักประกันสุขภาพ

กองสาธารณสุขฉุกฉิน

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1

จ้างเหมาบริการงานธุรการ

หรือจัดจ้าง (บาท)
12,000.00

2

จ้างเหมาบริการงานธุรการ

12,000.00

3

จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านสานักงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา โมเรตโจ

นางสุพัตรา โมเรตโจ

ใช้เกณฑ์ราคา

23/2563
วันที่ 25 พ.ค.63

4

ซื้อน้าดื่มขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 600 ซีซี

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง ยอดน้าดื่ม

ยอดน้าดื่ม

ใช้เกณฑ์ราคา

3/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

5

จ้างเหมาบริการรถยนต์
(รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาพล นิลพัฒน์

นายอาพล นิลพัฒน์

ใช้เกณฑ์ราคา

43/2563
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

6

ดาเนินการจ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจ
ประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพและผลิตใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ารับ
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

42,457.60

42,457.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คอมพ์-อาร์ต

ห้างหุ้นส่วนจากัด คอมพ์-อาร์ต

ใช้เกณฑ์ราคา

45/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 2563

7

จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

738.30

738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ใช้เกณฑ์ราคา

-

8

จ้างบริการถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์รา่ ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและขอรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

481.50

481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ใช้เกณฑ์ราคา

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล วิรยิ ะบัณฑิตกุล

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย

โดยสรุป
ใช้เกณฑ์ราคา

หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

นายธนพล วิรยิ ะบัณฑิตกุล

ใช้เกณฑ์ราคา

5/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

กลุมตรวจสอบภายใน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ศูนยปฏิบัตกิ ารตอตานการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข

แบบ สขร. 1
แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ลาดับที่

งานที่จัดซือ้ หรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซือ้

ราคากลาง

วิธีซอื้ หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา

(บาท)
และราคาที่เสนอ
12,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่ของสัญญา

1

จ้างเหมาบริการงานธุรการ

หรือจัดจ้าง (บาท)
12,000.00

2

จ้างเหมาบริการงานธุรการ

12,000.00

3

จ้างเหมาบริการงานแม่บ้านสานักงาน

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสุพัตรา โมเรตโจ

นางสุพัตรา โมเรตโจ

ใช้เกณฑ์ราคา

23/2563
วันที่ 25 พ.ค.63

4

ซื้อน้าดื่มขวดพลาสติก ขนาดบรรจุ 600 ซีซี

2,750.00

2,750.00 เฉพาะเจาะจง ยอดน้าดื่ม

ยอดน้าดื่ม

ใช้เกณฑ์ราคา

3/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

5

จ้างเหมาบริการรถยนต์
(รถตู้ปรับอากาศ 12 ที่นั่ง) พร้อมพนักงานขับรถยนต์

11,000.00

11,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอาพล นิลพัฒน์

นายอาพล นิลพัฒน์

ใช้เกณฑ์ราคา

43/2563
ลงวันที่ 2 ก.ย. 2563

6

ดาเนินการจ้างผลิตใบประกาศเกียรติคุณผู้ตรวจ
ประเมินแบบสารวจหลักฐานเชิงประจักษ์
(Evidence-Based) ระดับจังหวัดและระดับเขต
สุขภาพและผลิตใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงาน
ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เข้ารับ
การประเมิน ITA ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

42,457.60

42,457.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด คอมพ์-อาร์ต

ห้างหุ้นส่วนจากัด คอมพ์-อาร์ต

ใช้เกณฑ์ราคา

45/2563
ลงวันที่ 16 ก.ย. 2563

7

จ้างบริการถ่ายเอกสารประกอบโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม
คุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

738.30

738.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ใช้เกณฑ์ราคา

-

8

จ้างบริการถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์รา่ ง
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและขอรับฟัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

481.50

481.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด บริษัท ดีดี ปริ้นติ้ง แอนด์ เซอร์วสิ จากัด ใช้เกณฑ์ราคา

-

12,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนพล วิรยิ ะบัณฑิตกุล

ที่ตกลงซือ้ หรือจ้าง
นางสาวกฤติยานี หวาจ้อย

โดยสรุป
ใช้เกณฑ์ราคา

หรือข้อตกลงในการซือ้ หรือจ้าง
4/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

นายธนพล วิรยิ ะบัณฑิตกุล

ใช้เกณฑ์ราคา

5/2563
วันที่ 29 ต.ค.62

กลุมเสริมสรางวินัยและระบบคุณธรรม

สํานักวิชาการสาธารณสุข

สํานักสารนิเทศ

แบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ศ. 2563
ชื่อหน่วยงาน สานักสารนิเทศ
วันที่ 30 กันยายน 2563 (1)
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

วิธีซื้อ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
หรือจ้าง
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดยสรุป

(7)

(8)

(9)

นายบัญชา ทวีโรจน์กุล
เสนอราคา 162,000.00 บาท
นายศุภวิทย์ บุญกลางเสนอ
ราคา 204,000.00 บาท
นางนัยนา แพร่ศรีสกุล
เสนอราคา 420,000.00 บาท

นายบัญชา ทวีโรจน์กุล
เสนอราคา 162,000.00 บาท
นายศุภวิทย์ บุญกลางเสนอ
ราคา 1204,000.00 บาท
นางนัยนา แพร่ศรีสกุล
เสนอราคา 420,000.00 บาท

(6)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
(10)

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เดือน กันยายน 2563
จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ
นายบัญชา ทวีโรจน์กุล
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยโสตทัศนศึกษา
นายศุภวิทย์ บุญกลาง
จ้างเหมาบริการนักประชาสัมพันธ์
เชี่ยวชาญ
นางนัยนา แพร่ศรีสกุล
จ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
นางสาวนงค์นุช รุ่งเรือง
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวสวรรยา เจริญสุข
จ้างเหมาบริการนักจัดการงานทั่วไป
นายวงศภัค อยู่นิ่ม
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวรัตนาพร ทองศรี
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม

13,500.00 บาท 162,000.00 บาท
17,000.00 บาท 204,000.00 บาท
35,000.00 บาท 420,000.00 บาท
10,500.00 บาท 126,000.00 บาท
15,000.00 บาท 180,000.00 บาท
17,000.00 บาท

85,000.00 บาท

15,000.00 บาท 180,000.00 บาท
16,000.00 บาท 192,000.00 บาท

วิธี
เฉพาะ นางสาวนงค์นุช รุ่งเรือง
เจาะจง เสนอราคา 126,000.00 บาท
นางสาวสวรรยา เจริญสุข
เสนอราคา 180,000.00 บาท
นายวงศภัค อยู่นิ่ม
เสนอราคา 85,000.00 บาท
นางสาวรัตนาพร ทองศรี
เสนอราคา 180,000.00 บาท
นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม
เสนอราคา 192,000.00 บาท

-2-

นางสาวนงค์นุช รุ่งเรือง
เสนอราคา 126,000.00 บาท
นางสาวสวรรยา เจริญสุข
เสนอราคา 180,000.00 บาท
นายวงศภัค อยู่นิ่ม
เสนอราคา 85,000.00 บาท
นางสาวรัตนาพร ทองศรี
เสนอราคา 180,000.00 บาท
นางสาวนวพร ทัพเอี่ยม
เสนอราคา 192,000.00 บาท

มี
คุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

เลขที่ 1/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 10/2563 ลว
31 ต.ค. 2562
เลขที่ 8/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 9/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 5/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 48/2563
ลว 30 เม.ย. 2563
เลขที่ 9/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 2/2563
ลว 31 ต.ค. 2562

ลาดั
บที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

(2)

(3)
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวอติญา ตันศิริ
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
นักวิชาการพัสดุ
นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
นักประชาสัมพันธ์
นายสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์
จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบตั ิงาน
นักประชาสัมพันธ์
นางสาวกฤติยา ไทยลาภู
จ้างบริการระบบคัดข่าวขึ้นแสดงบนหน้า
เว็บไซต์

(4)
15,000.00 บาท

(5)
180,000.00
บาท

(6)
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

15,000.00 บาท

90,000.00
บาท

20,000.00 บาท

จ้างบริการสืบค้นและส่งข่าวผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ออนไลน์

2
3

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
จ้าง
เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป

(7)
นางสาวอติญา ตันศิริ
เสนอราคา 180,000.00 บาท

(8)
นางสาวอติญา ตันศิริ
เสนอราคา 180,000.00 บาท

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม
เสนอราคา 90,000.00 บาท

นางสาวมนัญญา อยู่นิ่ม
เสนอราคา 90,000.00 บาท

20,000.00
บาท

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์
เสนอราคา 20,000.00 บาท

นายสิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์ เสนอ
ราคา 20,000.00 บาท

15,000.00 บาท

15,000.00
บาท

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นางสาวกฤติยา ไทยลาภู เสนอ
ราคา 15,0000.00 บาท

นางสาวกฤติยา ไทยลาภู
เสนอ ราคา 15,0000.00 บาท

5,350.00 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
เสนอราคา 64,200.00 บาท

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
เสนอราคา 64,200.00 บาท

37,450.00 บาท

449,400.00
บาท

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
เสนอราคา 449,400.00 บาท

บริษัท อินโฟเควสท์ จากัด
เสนอราคา 449,400.00 บาท

(9)
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
(10)
เลขที่ 3/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 39/2563
ลว 31 มี.ค. 2563
เลขที่ 63/2563
ลว. 11 ส.ค. 2563
เลขที่ 65/2563
ลว. 19 ส.ค. 2563
เลขที่ 12/2563
ลว 31 ต.ค. 2562
เลขที่ 11/2563
ลว 31 ต.ค. 2562

-3ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

(2)

(3)

(4)

(5)

วิธีซื้อหรือ รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
จ้าง
ที่เสนอ
ตกลงซื้อหรือจ้าง
(6)

(7)

(8)

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
(10)

4

ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน

5

จ้างเหมาค่ารถบัสปรับอากาศ

6
7
8
9

1,700 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

32,000 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
จากัด
เสนอราคา 23,180.00 บาท
บริษัท แสงรัศมี จากัด เสนอ
ราคา 32,000 บาท

ค่าซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 5
รายการ

19,998.30 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 19,998.30 บาท

ค่าจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ป้องกันการแพร่ระบาดซ้าของโรคโควิด
19
ค่าจ้างจัดงานนิทรรศการวันมหิดล พ.ศ.
2563

498,000 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ
ราคา 498,000 บาท

50,000 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ
ราคา 50,0000 บาท

ค่าจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ จานวน 6
รายการ

500,000 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิร์ควันเดอร์
เสนอราคา 500,000 บาท

บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525)
มีคุณสมบัติ
จากัด
ตรงตาม
เสนอราคา 23,180.00 บาท
ข้อกาหนด
บริษัท แสงรัศมี จากัด เสนอราคม มีคุณสมบัติ
32,000 บาท
ตรงตาม
ข้อกาหนด
บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
มีคุณสมบัติ
ราคา 19,998.30 บาท
ตรงตาม
ข้อกาหนด
บริษัท บูลโอเชียน อิมเมจ เสนอ มีคุณสมบัติ
ราคา 498,000 บาท
ตรงตาม
ข้อกาหนด
นายชาติชาย รักษาทรัพย์ เสนอ มีคุณสมบัติ
ราคา 50,0000 บาท
ตรงตาม
ข้อกาหนด
ห้างหุ้นส่วนจากัด เวิร์ควันเดอร์
มีคุณสมบัติ
เสนอราคา 500,000 บาท
ตรงตาม
ข้อกาหนด

เลขที่ 15/2563
ลว 31 ต.ค. 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง
(10)
เลขที่ 79/2563
ลว.15 ก.ย.63

เลขที่ 74/2563
ลว. 1 ก.ย.63
เลขที่ 70/2563
ลว. 31 ส.ค. 63
เลขที่ 75/2563
ลว. 1 ก.ย. 63
เลขที่ 77/2563
ลว. 14 ก.ย.63
เลขที่ 78/2563
ลว.15 ก.ย.63

-4ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง
(บาท)

ราคากลาง
(บาท)

วิธีซื้อหรือ
จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

(2)
10

(3)
ค่าจ้างทาของที่ระลึกเพื่อใช้ในงาน
ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงสาธารณสุข

(4)
500,000 บาท

(5)
-

(6)
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

(7)
(8)
ห้างหุ้นส่วนจากัด มี99 เสนอ ห้างหุ้นส่วนจากัด มี99 เสนอ
ราคา 499,823.75 บาท
ราคา 499,823.75 บาท

11

ค่าจ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพนิ่ง

5,574.70 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บางอ้อ จากัด เสนอ
ราคา 5,574.70 บาท

หจก. บางอ้อ เสนอราคา
5,574.70 บาท

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย
สรุป
(9)
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

เลขที่ 80/2563
ลว.15 ก.ย.63

12
13

ค่าจ้างดาเนินโครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จานวน 7
รายการ

500,000 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอ
ราคา 498,994.50 บาท

บริษัท อีเวนท์โฟร์ดี เสนอราคา
498,994.50 บาท

8,067.80 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์
เสนอราคา 8,067.80 บาท

บริษัท ดีชายน์ ฟรายเดย์ เสนอ
ราคา 8,067.80 บาท

14

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ

88,900 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

บริษัท บางอ้อ จากัด เสนอ
ราคา 88,900 บาท

บริษัท บางอ้อ จากัด เสนอราคา
88,900 บาท

15

ค่าจัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร

9,096 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096 บาท

16

จ้างพิมพ์กระดาษหัวข่าว

7,800 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ร้านเอสเคซี.ซัพพลายแอนด์
เซอร์วิส เสนอราคา 9,096
บาท
นายสราวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เสนอ
ราคา 7,800 บาท

17

ค่าจ้างจัดทาป้ายแถลงข่าว การประกวด
คลิปวีดีโอฐานวิถีชีวิตใหม่ ฯ”

900 บาท

-

วิธีเฉพาะ
เจาะจง

นายสราวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เสนอ
ราคา 900 บาท

นายสราวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เสนอราคา
900 บาท

นายสราวุฒิ ศรีสวัสดิ์ เสนอราคา
7,800 บาท

มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด
มีคุณสมบัติ
ตรงตาม
ข้อกาหนด

เลขที่ 81/2563
ลว. 18 ก.ย. 63
เลขที่ 82/2563
ลว. 18 ก.ย. 63
เลขที่ 83/2563
ลว. 23 ก.ย. 63
เลขที่ 84/2563
ลว. 23 ก.ย. 63
เลขที่ 59/2563
ลว.30 ก.ค. 63
สธ.0223.4/392
ลว. 22 ก.ค. 63

สํานักสงเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

ขึ้ น ไปด า นบน

จํา นวนผู เ ยี่ ย มชม
เ กี่ ย ว กั บ ส ส อ ป .

ข อ มู ล อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย

แผนงานและโครงการ

ข อ มู ล แ ล ะ ส ถิ ติ

ข า ว ส า ร แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม

เ ว็ บ ไ ซ ต ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง

ติ ด ต อ เ ร า

สํานักงานรัฐมนตรี

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

สํานักงานบริหารโครงการรวมผลิตแพทย
เพิ่มเพื่อชาวชนบท

0 2590 1330

www.stopcorruption.moph.go.th
ศูนย์ปฏิบต
ั ิการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข

